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Povodeň ve škole 

Shrnutí 

Úloha studenty seznámí s činností vody a s významem pobřežních rostlin v blízkosti vodních toků a 

stojatých vod. Na základě jednoduchého experimentu, který simuluje rozvodněnou řeku, budou 

studenti pozorovat tvorbu koryta potoka, erozi břehů a odnos jemného materiálu a jeho následné 

ukládání. Při sledování rozplavování rozdílných materiálů substrátu (hlína, štěrk písek) a drnů s 

rostlinami v korytě uměle vytvořeného potoka se studenti seznámí s významem břehových porostů 

ve vodních ekosystémech a základními vodohospodářskými principy. 

Cílová skupina 

Střední škola, až 30 studentů 

Časová náročnost 

1-2 vyučovací hodiny 

Prostorové požadavky 

školní zahrada s přívodem vody 

Klíčové otázky 

 Který substrát nejrychleji/nejpomaleji podléhá erozi? 

 Jaký je význam břehových porostů? 

 Jak se ukládá erodovaný materiál v řekách a jak ve stojatých vodách? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti si vytvoří představu, jak se v přírodě vytvořila říčního koryta a jak dochází k erozi 

břehů a k ukládání sedimentů ve vodních ekosystémech. 

 Studenti získají poznatky o významu břehových porostů v krajině. 

 Studenti se seznámí s hospodařením s vodou v krajině, se základními vodohospodářskými 

principy jako je meliorace, revitalizace vodních toků. 
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Návaznost na RVP 

Gymnázia 

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda  

Obor biologie (tématika ekologie a životní prostředí)  

Geologie -  tvorba řek, erozní činnost vody 

Materiál 

Koryto řeky – erozní činnost vody 

 Materiál pro vytvoření umělého koryta (např. dřevěné desky o šířce min 20 cm a celkové 

délce cca 4 m a materiál na jejich podložení / spojení). 

 Fólie nebo PVC plachta pro utěsnění koryta 

 Kyblík na vodu 

 Vzorky materiálu na vyplnění koryta:  

 hlína;  

 drny s terestrickými rostlinami 

 případně štěrk, umělá korýtka (simulace regulovaného koryta) 

 Přívod vody s dostatečně dlouhou zahradní hadicí 

Sedimentační analýza substrátu 

 Tři 1000 ml skleněné laboratorní válce 

 Kádinky 500 ml 

 Hustoměr 

 Stopky 

Podrobné pokyny 

1) Experimenty se zabývají činností vody v krajině. Je proto vhodné studenty seznámit s činnosti 

vody v krajině a se základními pojmy: akumulace materiálu, sedimentace materiálu, vodní 

eroze, meandry, mrtvá a slepá ramena řek, údolní niva, říční delta, meliorace, rekultivace řek, 

malý a velký oběh vody v krajině. Pro motivaci, k úvodnímu seznámení s úlohou, lze použít 
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následující text převzatý s knihy Cílek & Ložek (2011):  

„ Zhruba od konce 19. století začal člověk velkoplošně odvádět vodu z krajiny, nejprve v rámci 

protipovodňových opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy. Řeky byly regulovány, 

koryta toků napřímena a prohloubena – zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok. Podmáčené louky 

byly odvodněny. Krajina se vysušila…….   

Jenže pomalu začalo být zřejmé, že ta zdánlivě přebytečná voda tu přeci jen měla svůj význam. 

Malý vodní oběh, kdy byla voda zadržena v krajině v přirozených zásobnících (například lesích, 

mokřadech, meandrujících tocích), odpařila se tu a ve srážkách opět spadla na stejném místě, byl 

nahrazen velkým oběhem, kdy jsou vodní srážky odvedeny pryč rychleji, než se stačí odpařit. Odtékající 

voda s sebou mnohdy odnáší i půdu, a to je nenahraditelná ztráta. Lužní lesy a jiné mokřadní 

ekosystémy s úbytkem vody degradují….. 

V poslední době se proto lidé snaží zpátky vracet vodním tokům jejich přirozenou podobu, 

často za cenu značného úsilí a finančních prostředků. Revitalizace vodního prostředí znamená hlavně 

vytváření členitějších a mělčích koryt, obnovu nebo tvorbu tůní a dalších vodních nádrží, na jejichž 

břehy patří i přirozené vlhkomilné porosty. Voda se v revitalizovaných tocích pohybuje pomaleji a delší 

dobu. Průběh velkých vod je tlumen přirozeným rozlivem v nivě. Samočistící schopnost toků se 

zvyšuje…..“ (Cílek et al. 2011). 

2) Na základě probírané látky (závisí na typu, zaměření a stupni školy, atd.) se studenty 

zopakujte, kde se v krajině s vodou setkáváme (jezera, rybníky, nádrže, mokřady, řeky). Poté 

je vhodné studentům položit otázku jaký je rozdíl mezi přirozenými a uměle vytvořenými 

vodními ekosystémy v krajině. Studenty seznamte se strukturou půdy (zejména upozorněte 

na význam jemných částic v půdě a přítomnost živin).  

3) Experiment představující koryto řeky je zaměřen na sledování vodní eroze, ukládání 

materiálu ve stojatých vodách a význam břehových porostů.  

a. Založení tohoto experimentu je vhodné v místě mírného sklonu, případně je nutné 

koryto podložit, aby se dosáhlo mírného sklonu. Desky jednoduše podložíte např. 

kameny, tak aby držely tvar V (viz obr. 1).  Do takto vytvořeného koryta položte fólii 

nebo PVC plachtu,  čímž koryto utěsníte.  Potom koryto na vhodných místech vyplňte 

materiálem (např. drny s rostlinami, hlínou, pískem, štěrkem).  
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Obr. 1. Tvar koryta řeky. 

 

b. Koryto řeky vyplňte různými materiály tak, aby jednotlivé úseky měly délku cca 30‒40 

cm:  

 Kombinace a pořadí různých úseků v korytě řeky můžete ponechat na kreativitě 

studentů. Doporučujeme kombinaci úseku: 

 koryto s břehovým porostem – regulované koryto – nádrž, lze sledovat zadržení 

vody v porostu rostlin; 

 koryto s břehovým porostem – regulované koryto – hlinitý substrát – regulované 

koryto – nádrž, lze sledovat tvorbu koryta řek, odnos/zadržení materiálu 

z nezpevněného/zpevněného substrátu, ukládání sedimentu v nádrži.  

 hlinitý substrát – regulované koryto – štěrkový substrát – regulované koryto – 

písčitý substrát – nádrž, lze sledovat samočistící schopnost vody. 

 Posloupnost jednotlivých úseků je vhodné volit dle těchto pravidel: 

 Za každým úsekem sledovaného materiálu vložte regulované koryto, lze tak 

dobře sledovat zda je substrát rozplavován či nerozplavován.   

 Materiál s očekávanou velkou erozí vkládejte od spodní části koryta, naopak v 

horní části koryta umístěte úsek s břehovým porostem. 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

5 

 

c. Abyste na přítoku vody do koryta omezili vliv tlaku z hrdla hadice, můžete 

v nejhornější části koryta umístit kbelík. Vodu napouštějte hadicí do kbelíku ‒ do 

koryta teče až jeho přepad (viz obr 2). 

d. Studenti si zapisují pozorované změny do tabulky číslo 1. 

 

 

Obr. 2. Fotografie koryta připraveného pro pokus  

4) Sedimentační analýza substrátu sleduje sedimentaci a zrnitost sedimentu. Analýza je 

založena na závislosti hustoty a sedimentace v čase. Částice sedimentují podle své hmotnosti 

různou rychlostí a tím postupně klesá hustota suspenze. V čase dochází k postupné 

sedimentaci jednotlivých frakcí sedimentu od nejhrubší po nejjemnější (obr. 3).  

a. Z předchozího experimentu odeberte tři vzorky sedimentu a to na začátku vtoku 

„vzdutí nádrže“, uprostřed „nádrže“ a na konci sedimentační části „u hráze nádrže“.   

b. Z každého vzorku odvažte cca 50 g sedimentu do kádinky a přidejte 200 ml 

destilované vody. Vzorky řádně promíchejte. Potom celou suspenzi přelijte do 

odměrného válce a doplňte destilovanou vodou do celkového objemu 1000 ml. Před 

začátkem měření suspenzi ještě promíchejte ucpáním válce dlaní a obrácením válce 

dnem vzhůru. 
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c. Okamžitě po promíchání do suspenze opatrně vložte hustoměr. Od této chvíle dbejte 

na to, aby byly válce ve stabilní poloze, manipulace s válci nebo otřesy by zkreslovaly 

měření. V daných časech na horním menisku hustoměru odečítejte hustotu a 

zaznamenávejte do tabulky číslo 2. Pro měření v prvních 5 minutách používejte 

stopky, zaznamenejte vždy skutečný čas měření. Změny hustoty jsou výrazně patrné 

již během půlhodinového měření, ideální je však v pokusu pokračovat po dobu 24 

hodin. 

 

Obr. 3. Postupná sedimentace jednotlivých frakcí sedimentu od nejhrubších po 

nejjemnější částice. 

 

5) Vyhodnocení experimentů 

a. Pro vyhodnocení experimentů je vhodné studenty rozdělit do více skupin, tak aby se 

všichni studenti podíleli na vyhodnocování a zpracování dat. 

V rámci prvního experimentu sledování substrátů v korytu řeky: 

 Studenti porovnají erozi a odnos částic ze substrátu u rozdílných typů materiálů 

v korytě řeky. Pro záznam změn mohou studenti použít tabulku číslo 1. 

 Studenti vysvětlí, kde dochází k ukládání materiálu v říčním korytu a naopak kde 

dochází k ukládání materiálu ve stojaté vodě (rybník, jezero, nádrž). 

V rámci druhého pokusu - sedimentační analýzy : 
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 Studenti na základě grafu představí v jaké části stojatých vod (jezera, rybníku, 

nádrže) dochází k ukládání nejmenších a hrubších částic sedimentu 

 Studenti popíší, jak dochází k ukládání sedimentu ve stojatých vodách a upozorní 

na důsledky usazování materiálu v nádrži  

b. Na závěr zrekapitulujte hlavní body pokusů, shrňte výsledky a prodiskutujte se 

studenty. Studenty vyzvěte, aby se pokusili navrhnout způsoby ochrany břehů před 

erozí vod a odnosem jemných na živiny bohatých částic substrátu. Případně vyvolejte 

diskusi nad otázkou, jak člověk může ovlivňovat erozi půdy v krajině a jaké jsou 

důsledky eroze půdy pro vodní ekosystémy. 

 

Možné modifikace úlohy: 

1) Na experiment je vhodné navázat exkurzí k vodnímu toku/nádrži v okolí. V terénu porovnejte 

vodní ekosystém a získané poznatky z experimentu. 

2) V experimentu umělého říčního koryta lze měnit složení a rozložení matriálu na říčním dnu 

dle kreativity studentů.  

3) Změnou stavby koryta řeky můžeme vytvořit zlom/zatáčku/meandr a sledovat tak názorněji 

usazování/odnos materiálu v říčních ekosystémech.  

4) Na konci koryta lze měnit tvar nádrže. Pokud vytvoříme plochou nádrž a bude vyplaveno 

dostatečné množství sedimentu lze simulovat tvorbu říční delty. 

5) Regulováním změny rychlosti pouštění vody, lze simulovat zvýšený průtok vodním tokem, 

povodně. 

6) Sedimentační analýzu lze doplnit o vzorky sedimentu odebrané přímo v terénu v různých 

částech vodního toku. Vyhodnocením analýzy lze porovnat místa erodovaná a akumulační. 

Zdroje a autorství 

Zpracovala Monika Krolová (krolovam@seznam.cz) (na základě materiálů: Brady, N. C. and R. R. Weil. 

2002. The Nature and Properties of Soils. Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey; Casagrande, 

A. 1934. Die Aräometer-Methode zur bestimmung der Kornverteilung von Bőden, Berlin; Cílek, V. & 

V. Ložek (eds.). 2011. Obraz krajiny – pohled ze středních Čech; Pitter, P., F. Tuček, J. Chudoba,  L. 

Žáček (eds). 1983. Laboratorní metody v technologii vody, Praha.  
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Pracovní list 

1) Před zahájením experimentu sledování substrátů v korytu řeky odpovězte na otázky: 

a. Jaký materiál bude pravděpodobně nejvíce podléhat vodní erozi a proč? 

 

 

b. Kde dochází k odnosu a ukládání jemného materiálu ve vodních ekosystémech (řeka, 

nádrž)? 

 

 

c. Charakterizujte faktory, které mohou způsobovat erozi břehů v tekoucích vodách a 

stojatých vodách.  

 

 

 

 

d. Zde popište postup Vašeho pokusu: 
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Tab. 1 - Tabulka pro záznam sledování materiálu v korytě řeky 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne

koryto s břehovým porostem 

drn s  jílkem 

vytrvalým

terestrický substrát hnědozem

písčitý substrát hrubý písek

štěrkový substrát šterk

nádrž 

volný 

prostor

Úsek  koryta

Použitý 

materiál

zadržování 

vody

Poznámky

rychlý průtok 

vody

Odnos 

substrátu

degradace 

substrátu

zadržování 

částic 

substrátu

 

2) Před zahájením sedimentační analýzy odpovězte na otázky: 

a. Jaké částice sedimentu budou nejrychleji a nejpomaleji sedimentovat a proč. 

 

 

b. Proč jsou důležité jemné prachové částice ve struktuře substrátu. 

 

 

 

c. Zde popište postup Vašeho pokusu: 
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Tab. 2 - Tabulka pro záznam hustoty suspenze materiálu v čase.  

Vzorky 

čas přesný čas

hustota 

suspenze  

[g/cm^3]

přesný čas

hustota 

suspenze  

[g/cm^3]

přesný čas

hustota 

suspenze  

[g/cm^3]

0 min

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

15 min

30 min

60 min

12 hod

24 hod

Hráz nádržeVzdutí nádrže Střed nádrže

 

 

 

Graf. 1  - Zaneste změřené hodnoty hustoty v čase do grafu a vhodně graf popište. 
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3) Srovnejte své výsledky s ostatními skupinami. Odpovězte na otázky: 

a. Který ze sledovaného materiálu substrátu nejméně podléhá erozi? 

 

 

b. Který materiál substrátu v korytu řeky je pro krajinu nejvhodnější? 

 

 

c. Jak může člověk ovlivnit a změnit odnos substrátu a zároveň posílit akumulační funkci 

vodních ekosystémů v krajině, tak aby nedocházelo k velkým povodním, odnosu 

úživného materiálu do hloubek nádrže.  

 

 

 


